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Priopćenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o predmetu 

dužnosnika Ive Josipovića, Predsjednika Republike Hrvatske 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je na 43.sjednici dana 21.siječnja 

2014.g., donijelo odluku o nepokretanju postupka protiv dužnosnika Ive Josipovića, 

Predsjednika Republike Hrvatske, radi utvrđivanja sukoba interesa.  

Povjerenstvo je predmet razmatralo po službenoj dužnosti povodom saznanja i navoda 

o mogućem sukobu interesa koji su Povjerenstvu bili dostupni iz medija. U svrhu provjere 

osnovanosti i vjerodostojnosti takvih navoda, kako bi se mogla donijeti odluka o pokretanju 

ili nepokretanju postupka sukoba interesa, Povjerenstvo je prije sjednice od nadležnih 

institucija zatražilo potrebna očitovanja i relevantnu dokumentaciju. 

 Povjerenstvo je razmatalo da li se dužnosnik Ivo Josipović, Predsjednik Republike 

Hrvatske našao u sukobu interesa povodom izvršenog operativnog zahvata u KBC Zagreb, u 

kojem je sudjelovao i zdravstveni djelatnik koji nije zaposlenik KBC-a Zagreb, i koji je svoje 

zdravstvene usluge pružio bez naknade, odnosno da li je time dužnosnik Ivo Josipović 

prekršio neku od odredbi ZSSI-a, osobito da li je počinio neko od zabranjenih djelovanja 

dužnosnika. Povjerenstvo je raspravljalo i da li usluga operativnog zahvata koja je dana bez 

naknade predstavlja dar koji bi se u smislu odredbi ZSSI-a smatrao nedopuštenim darom. 

Povjerenstvo je prvenstveno razmotrilo da li u postupanju dužnosnika ima elemenata 

zabranjenog djelovanjau smislu članka 7. podstavka b) ZSSI-a kojim je dužnosnicima 

zabranjeno ostvariti ili dobiti pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, 

odnosno da li sudjelovanje stranog zdravstvenog djelatnika u operativnom zahvatu u javnoj 

bolnici u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja povlaštenu zdravstvenu uslugu koja pod 

jednakim uvjetima ne bi bila dostupna drugim građanima Republike Hrvatske.  

Iz pribavljene dokumentacije proizlazi da sudjelovanje stranih zdravstvenih djelatnika 

u liječenju osiguranika HZZO-a u javnim zdravstvenim ustanovama, predstavlja već 

uspostavljenu i uobičajenu praksu čija je svrha prenošenje znanja i iskustva iz područja 

medicine, a osobito je u KBC-u Zagreb kao najvećoj zdravstvenoj i znanstveno – nastavnoj 

ustanovi i po mnogim medicinskim postupcima jedinstvenoj u Republici Hrvatskoj, dolazak 

vrsnih stručnjaka iz drugih zemalja uobičajena praksa kao što je uobičajena praksa da 

stručnjaci iz KBC-a Zagreb odlaze u druge zemlje.  

U prilog navedenoj tvrdnji, u spis predmeta dostavljene su suglasnosti za boravak 

stranih zdravstvenih djelatnika u različitim klinikama izdane u prethodne dvije godine, kako 

od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi tako i od strane Ministarstva zdravlja.  
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Iz sadržaja izdanih suglasnosti proizlazi da je sudjelovanje stranih zdravstvenih 

djelatnika u vršenju operativnih zahvata, zatim u prisustvovanju operativnim zahvatima bez 

osobnog sudjelovanja, u izvođenjima postupaka na radionicama, sudjelovanjima u 

operativnim programima stručne pomoći pri hitnoj implantaciji te u održavanju edukativnih 

tečajeva, uobičajena praksa. Od nadležnog Ministarstva zdravlja dobiven je podatak da je u 

protekle 2 godine izdano 27 suglasnosti stranim zdravstvenim djelatnicima, s time da je pri 

tome bitno naglasiti da HZZO ne snosi njihove troškove.  

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je utvrdilo da operativni zahvat kojeg je prof.dr. 

Milomir Ninković izvršio nad dužnosnikom Ivom Josipovićem koristeći infrastrukturu KBC-a 

Zagreb nije povlaštena zdravstvena usluga koja pod istim uvjetima, i pod istim ispunjenim 

pretpostavkama koje proizlaze iz medicinske dokumentacije, ne bi bila dostupna svim 

građanima Republike Hrvatske, stoga Povjerenstvo nije utvrdilo da bi u obnašanju dužnosti 

Predsjednika Republike Hrvatske, dužnosnik Ivo Josipović ostvario ili dobio neko pravo 

kršenjem načela jednakosti pred zakonom.Iz pribavljene dokumentacije proizlazi da je 

prof.dr. Milomir Ninković i prije operativnog zahvata dužnosnika Ive Josipovića na istovjetan 

način u okviru međukliničke suradnje vršio operacije upravo u KBC-u Zagreb nad drugim 

pacijentima te zdravstvene ustanove. Sukladno već uspostavljenoj praksi, prof.dr. Milomir 

Ninković je operativni zahvat na dužnosnikom Ivom Josipovićem u odnosu naHZZO a tako i 

u odnosu na KBC Zagreb izvršio pro bono, odnosno bez naknade. 

Povjerenstvo je razmatralo da li je pri korištenju ovakve zdravstvene usluge poštivana 

uobičajena procedura te da li je pri tome dužnosnik Ivo Josipović na bilo koji način koristio 

položaj dužnosnika kako bi svoj privatni interes u ostvarivanju zdravstvene zaštite stavio 

iznad javnog.  

Iz pribavljene dokumentacije proizlazi da u pravilu, zahtjev za sudjelovanjem stranog 

zdravstvenog djelatnika u operacijsko zahvatu upućuje predstojnik klinike ravnatelju odnosno 

sanacijskom upravitelju i to na temelju procjene stručnog kolegija klinike. Potom se takav 

zahtjev prosljeđuje zajedno sa potrebnom dokumentacijom (životopis, diploma stranog 

zdravstvenog djelatnika, licenca…) Ministarstvu zdravlja. U konkretnom slučaju, stručni 

konzilij Zavoda za plastično – rekonstruktivnu kirurgiju sastavio je dana 6. studenog 2013. 

Izviješće na temelju kojeg je predstojnik klinike, predložio sanacijom upravitelju da od 

Ministarstva zdravlja zatraži izdavanje privremene dozvole za rad prof.dr. Milomiru 

Ninkoviču, i to za obavljanje operativnog zahvata predviđenog za dan 4. siječnja 2014.g. 

Poštujući zakonom propisanu obvezu zaštite privatnosti dužnosnika Ive Josipovića, 

Povjerenstvo neće iznositi pojedinosti iz prikupljene medicinske dokumentacije, osim onih 

koje ocjenjuje krajnje nužnim u svrhu primjerenog izvještavanja javnosti o razlozima odluke 

o nepokretanju postupka. U izviješću stručnog konzilija navodi se da se ne radi o uobičajenom 

estetskom zahvatu odnosno o estetskoj blefaropastici već o rekonstruktivnom zahvatu na 

mišiću gornje vijeđe desnog oka, stoga je preporuka da se u operacijskom liječenju pridruži i 

prof.dr. Milomir Ninković kao osoba s najvećim iskustvom u operacijskom liječenju 

postupalnihblefaroptoza.  
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U izviješću se navodi da će se zahvat zbog opsežnosti obaviti u općoj anesteziji te da 

je pacijent suglasan sa zaključkom konzilija. Slijedom navedenog, iz pribavljene 

dokumentacije proizlazi da je do sudjelovanja stranog zdravstvenog djelatnika u operativnom 

zahvatu došlo u okviru uobičajene i redovne procedure.  

Povjerenstvo je razmatrao da li primitak usluge izvršenog operativnog zahvata bez 

naknade predstavlja dar koji bi dužnosnika doveo ili bi mogao dovesti u odnos zavisnosti ili 

kod njega stvoriti obvezu prema darovatelju, u smislu članka 11. stavka 1. I stavka 3. ZSSI-a. 

Prije raspravljanja na sjednici, Povjerenstvo je zaprimilo i očitovanje predsjednika 

Republike Hrvatske, u dužnosnik Ivo Josipović u bitnom navodi da u vrijeme kada se 

najintenzivnije u medijima raspravljalo o pojedinostima operativnog zahvata, iz zdravstvenih 

razloga i postoperativnog oporavka nije bio u mogućnosti reagirati, a nakon što je 

Povjerenstvo javno istaknulo da će razmatrati predmet, dužnosnik je smatrao da njegovo 

očitovanje putem medija ne bi bilo primjereno, te je stoga očitovanje uz pripadajuću 

dokumentaciju dostavio Povjerenstvu. 

Uz očitovanje je dostavljen i sporazumsklopljen između prof.dr. Milomira Ninkovića i 

dužnosnika Ive Josipovića, dana 4.sliečnja 2014.g., iz kojeg proizlazi da se dužnosnik 

obvezao prof.dr. Milomiru Ninkoviću naknaditi standardnu cijenu operacije, te troškove puta i 

smještaj, a prof.dr. Milomir Ninković se obvezuje da će postupiti kao i drugim slučajevima 

suradnje s KBC-om Zagreb te od navedene zdravstvene ustanove neće potraživati nikakvu 

naknadu. 

Dužnosnik je pojasnio da iako mu je prof.dr. Milomir Ninković prijatelj, dužnosnik je 

smatrao primjerenim da s njim sklopi sporazum kojim se obvezuje navedenom stranom 

zdravstvenom djelatniku podmiriti troškove operacije, te druge prateće troškove poput putnih 

troškova i troškova smještaja.  

Povjerenstvo je razmatralo i da li postoje druge okolnosti iz kojih bi proizlazio mogući 

sukob interesa dužnosnika Ive Josipovića. Iz dopisa sanacijskog upravitelja proizlazi da je 

liječenje i operativi zahvat dužnosnika Ive Josipovića izvršen na temelju uputnice koju je 

izdao liječnik primarne zdravstvene zaštite, te da za predmetnu vrstu operativnog zahvata ne 

postoji lista čekanja. Operativni zahvat planiran je i izvršen u subotu, zbog činjenice da bi 

sigurnosne mjere tijekom redovitog radnog dana mogle znatno usporiti normalan rad u 

Zavodu za plastičnu kirurgiju. 

Odluka Povjerenstva o nepokretanju postupka protiv dužnosnika Ive Josipovića biti će 

u svom integralnom tekstu objavljena na Internet stranici Povjerenstva nakon što se ista 

izradi. 
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